Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 24/2018
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 009/2017/RA
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 009/2017/RA bol odoslaný
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Revúca na hlasovanie formou „per
rollam“ dňa 15. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 20. marca 2018.
Dňa 21. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že
hlasovania sa zúčastnilo 15 členov Rady pre rozvoj okresu Revúca, z celkového počtu 18 členov
Rady pre rozvoj okresu Revúca. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo
uznášaniaschopné.
V rámci hlasovania „per rollam“ neboli vznesené pripomienky.
Informácia o tom, ako jednotliví členovia Rady hlasovali:
Meno a priezvisko člena Rady

Spôsob hlasovania

členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu
Ivan Ivančin
schvaľujem
Štefan Domonkos
schvaľujem
Branislav Ondruš
Vojtech Ferencz
schvaľujem
Peter Krajňák
schvaľujem
Norbert Kurilla
schvaľujem
Gabriel Csicsai
Peter Ďurček
Adrián Jenčo
schvaľujem
členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu
Peter Balogh
schvaľujem
Eva Cireňová
schvaľujem
Jaroslav Demian
schvaľujem
Milan Kolesár
schvaľujem
Anna Szögedi
hlas v neplatnej forme
Július Laššan
schvaľujem
Roman Goldschmidt
schvaľujem
Rudolf Bauer, PhD.
schvaľujem
Štefan Horváth
hlas v neplatnej forme
V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko:
Stanovisko č. 24/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 009/2017/RA
Rada pre rozvoj okresu Revúca odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
č. 009/2017/RA na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada
výdavkov spojených s rekonštrukciou odborných dielní, nákupom materiálno-technického
vybavenia a službami pre realizáciu aktivít.

Hlasovanie „per rollam“:
Počet členov Rady pre rozvoj okresu Revúca
Počet členov vylúčených z hlasovania
Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu, ktorí sa zúčastnili
hlasovania „per rollam“
Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu, ktorí sa zúčastnili
hlasovania „per rollam“
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“
Z toho: pre
proti
zdržali sa hlasovania
hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“

18
0
6
7
15
13
0
0
2
3

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom:
V Bratislave dňa 21. marca 2018
Zapísala: Narcisa Kolačkovská
Dňa

.......................

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Peter Balogh
tajomník Rady pre rozvoj okresu Revúca

Dňa ..........................

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Ivan Ivančin
predseda Rady pre rozvoj okresu Revúca

Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 009/2017/RA
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Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Okres:
Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
žiadateľa
(e-mail a tel.):
Kontaktná osoba
(e-mail a tel.):
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Stredná odborná škola
Príspevková organizácia
Zriadená rozhodnutím č. 2002/004409 Banskobystrickým samosprávnym
krajom 1.9.2002 zriaďovacou listinou
Generála Viesta č.6 , 050 01 Revúca
Revúca
Ing. František Lukáš
admin@sosrevuca.edu.sk, 0584881123
Ing. Janka Lábajová, zsos_ra_it@stonline.sk, 0584881126
37 890 182
2021682608
Štátna pokladnica
SK52 8180 0000 0070 0039 3600
B. Identifikácia opatrenia

C. Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných
Opatrenie C.2 Vybudovanie podpornej infraštruktúry pre vzdelávanie,
Opatrenie/podopatrenie: podopatrenie C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie 2 Regionálnych centier
vzdelávania
úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou odborných dielní, nákupom
materiálno-technického vybavenia a službami pre realizáciu aktivít v súlade s
Účel RP:
Akčným plánom okresu Revúca, aktivita C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie 2
regionálnych centier vzdelávania/COVP
SOŠ Revúca, Generála Viesta č.6 , 050 01 Revúca
Miesto realizácie:
Rok 2018
Doba realizácie:
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu
Prioritná oblasť:

Bežné
výdavky

9 136,90 €

Kapitálové
výdavky

70 741,60 €

Spolu

-

-

-

-

79 878,50 €
D. Stručný popis projektu(max. 200 slov)

-

9 136,90 €
70 741,60 €
79 878,50 €

Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s nákupom strojového vybavenia
a stavebnými úpravami odborných dielní v priestoroch Strednej odbornej školy v rámci projektu regionálneho
centra vzdelávania. Vo vzťahu k aktualizácii školských vzdelávacích programov ide o nehospodársku činnosť;
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verejné vzdelávanie organizované v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré financuje a nad ktorým
vykonáva dohľad štát.
Účelom regionálneho príspevku je vybudovanie CNC tréningového centra s CNC frézou a CNC sústruhom
spolu s vybavením. Súčasťou je aj nákup dielenského nábytku, notebookov na účely programovania CNC
strojov a nákup 3D tlačiarne. V rámci projektu sú plánované aj stavebné úpravy a realizácia elektroinštalácie,
ktoré sú potrebné pre osadenie nakupovaných strojov. Rekonštruované budú priestory dielní odborného
výcviku nachádzajúce sa na parcele č. 1908/285. Vytvorené centrum bude slúžiť žiakom za účelom zvýšenia
zručností a následného uplatnenia na trhu práce .Vybavenie sa bude využívať pri získavaní praktických
zručností žiakov po aktualizácii ŠkVP a pre získanie zručností absolventov kurzov celoživotného vzdelávania
z obsluhy CNC strojov. RCV môže rekvalifikovať uchádzačov o zamestnanie v spolupráci s ÚPSVR SR.
Vzdelávanie sa realizuje s dôrazom na získavanie praktických zručností. Regionálne centrá vzdelávania budú
slúžiť na zlepšenie kvality a dostupnosti praktického vzdelávania v profesiách požadovaných trhom práce.
Realizácia bude prebiehať v budove vedenej na LV č. 2480, katastrálne územie Revúca, par. číslo 1908/285.
Budova je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, správcom je SOŠ Revúca. Priestory SOŠ
nebudú využívané na účely RCV viac ako 20% z celkovej ročnej kapacity – v rámci ročného vyúčtovania
poskytnutého regionálneho príspevku bude kontrolovaný podiel celkovej ročnej kapacity využívaný na
komerčné účely.

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch
Rok 2018
· Obstaranie dodávky služieb – zabezpečenie procesov VO
·

Obstaranie projektovej dokumentácie – stavebné úpravy

·

Stavebné úpravy na základe dokumentácie - vybudovanie predeľovacej priečky a povrchové úpravy
podlahy, konštrukcie drevostavby, konštrukcie stolárske, podlahy syntetické, dokončovacie práce –
nátery

·

Elektroinštalácia na základe dokumentácie: doplnenie RH (materiál + montáž), rozvádzač R1
(materiál + montáž), káblové rozvody (materiál + montáž), montážny a úložný materiál, revízna
správa

·

Obstaranie CNC frézy

·

Obstaranie CNC sústruhu

·

Obstaranie dielenského nábytku

·

Obstaranie Notebookov

·

Obstaranie 3D tlačiarne

·

Riadenie projektu internými zamestnancami SOŠ

·

Aktualizácia ŠkVP - 2697 K, mechanik elektrotechnik, 2413 K mechanik strojov a zariadení,

·

Tvorba vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania:

-

Elektromechanik – silnoprúdová technika,
Základy trieskového obrábania kovov
Technológ a operátor CNC strojov
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-

Ručné spracovanie kovov a zváranie

Tovary a služby, na ktoré sa požaduje regionálny príspevok budú obstarané v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2018
Aktualizácia školských vzdelávacích programov v študijných
odboroch 2697 K, mechanik elektrotechnik, 2413 K
mechanik strojov a zariadení,
Príprava obsahovej náplne a zamerania vzdelávacích
programov pre akreditáciu v rámci celoživotného
vzdelávania zameraných na rekvalifikáciu, zaškolenie
pracovnej sily v rámci oblasti elektrotechnika a strojárstvo:
· Elektromechanik – silnoprúdová technika,
· Základy trieskového obrábania kovov
· Technológ a operátor CNC strojov
· Ručné spracovanie kovov a zváranie

Merateľný ukazovateľ a jednotka
Počet aktualizovaných ŠkVP/2

Pripravené vzdelávacie programy v rámci
celoživotného vzdelávania/ 4

Stavebné úpravy - vybudovanie predeľovacej priečky a
povrchové úpravy podlahy, konštrukcie drevostavby,
konštrukcie stolárske, podlahy syntetické, dokončovacie
práce – nátery
Realizácie elektroinštalácie - doplnenie RH (materiál +
montáž), rozvádzač R1 (materiál + montáž), káblové rozvody
(materiál + montáž), montážny a úložný materiál, revízna
správa
Obstaranie CNC frézy
Obstaranie CNC sústruhu
Obstaranie 3D tlačiarne
Aktivity za rok 2019

Počet obstaraných CNC fréz/ 1
Počet obstaraných CNC sústruh/ 1
Počet obstaraných 3D tlačiarní/ 1
Merateľný ukazovateľ a jednotka

Aktivity za rok 2020

Merateľný ukazovateľ a jednotka

Prevzatie centra vzdelávania:/ 1

Počet vydaných revíznych správ/ 1

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu
Projekt je previazaný s opatrením C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier. Tréningové centrá
budú vytvorené pri miestnych sociálnych podnikoch vo väzbe na SOŠ, zabezpečujúcich rekvalifikáciu a
prípravu na povolanie ľudí s neukončeným základným vzdelaním. Činnosť tréningového centra je
organizovaná subjektom sociálnej ekonomiky. Subjekt sociálnej ekonomiky zabezpečuje praktický výcvik a
stredná odborná škola zabezpečuje teoretickú prípravu ďalšieho vzdelávania.
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Vyhlásenie žiadateľa

Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v Žiadosti o regionálny príspevok sú úplné, pravdivé
a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Súhlasím so spracovaním
a zverejnením poskytnutých údajov poskytovateľovi v rámci činností poskytovateľa.
V Revúcej, dňa 28.11.2017

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

NÁZOV PRIJÍMATE A :

Stredná odborná škola

Ú el regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou odborných dielní, nákupom materiálno-technického vybavenia a službami pre realizáciu aktivít v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, aktivita C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie 2
regionálnych centier vzdelávania/COVP

Príloha . 1

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO ET na rok 2018
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpo tu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary

Dielenský nábytok

súbor

1

Nákup na základe objednávky. Ceny dielenského nábytku boli stanovené na základe prieskumu trhu:
Dielenské skrine - 2 ks, cena/ks: 218,51 €
- celokovové, v: 1900 mm, š: 1000 mm, h: 400 mm.
Dielenské stoli ky - 6 ks, cena/ks: 114,51 €
- polyuretánová pena, na kolieskach, nosnos : 120 kg, v: min 530 mm,
š:min490 mm, h: min 450 mm
Dielenské stoly - 6 ks, cena/ks: 301,43 €
2 932,66 €
- celokovové, pracovná doska z masívu, v: min. 840 mm, š: min. 1500 mm, h: min. 685 mm
Nábytok bude uložený v dielni odborného výcviku parc. . 1908/285. Dielenský nábytok bude využívaný nasledovne:
Skrine - na uloženie náradia, notebookov, polotovarov a výrobkov.
Stoli ky - na sedenie žiakov a frekventantov pri programovaní strojov CNC.
Stoly - na uloženie notebookov a príslušenstva.
Jednotlivé položky nábytku sú v súlade s normatívom pre odbory 2433H obrába kovov a 2413K mechanik strojov a zariadení.

2 932,66 €

Notebook

ks

6

615,27 €

Tla iare 3D

ks

1

666,00 €

Obstaranie notebookov je na ú ely programovania CNC strojov v simula nom grafickom 3D režime, s parametrami:
procesor - min. parametre CPU Intel Core i5-7200U alebo alternatíva, 15,6" displej Full HD (1920 x 1080), RAM 4 GB DDR4, HDD 256 GB
M.2 SSD, grafická karta Intel HD 620 alebo alternatívna, CD, CD-RW, DVD, 2 x USB 3.1, WiFi, LAN, HDMI, VGA, touchpad, webkamera,
íta ka SD kariet, numerická klávesnica vrátane opera ného systému
3 691,62 €
Cena notebooku bola stanovená na základe prieskumu trhu.
Notebooky budú uložené v dielni odborného výcviku parc. . 1908/285. Notebooky budú využívané na programovanie CNC strojov žiakmi školy
a frekventantmi vzdelávacích aktivít.
Notebooky sú súlade s normatívom pre odbor 2433H obrába kovov.
Obstaranie 3D tla iarne na ú ely printových výstupov trojrozmerných objektov. Cena tla iarne bola stanovená na základe prieskumu trhu.
Rozmery tla eného objektu: 25x21x20 cm. Automatická kalibrácia, vyhrievaná podložka základne, podpora SD kariet a USB prepojenia s
po íta om.
Tla iare 3D bude uložená v dielni odborného výcviku parc. . 1908/285. Tla iare 3D bude využívaná na tvorbu reálnych modelov sú iastok
komplikovaných tvarov žiakmi školy a frekventantmi vzdelávacích aktivít.
666,00 €
V normatíve pre odbor 2433H obrába kovov sa nachádza 1 ks nešpecifikovanej tla iarne pre skupinu. 3D tla iare je sú asným moderným
zariadením realizujúcim výstup pri programovaní pomocou vizualiza ných programových prostriedkov ur ených ako výstup pre CNC stroje
alebo u zložitejších tvarov výstup pre trojrozmerné modely - sú iastky, ktoré je možné vyrobi pomocou uvedenej 3D tla e.

Celkom

7 290,28 €

5. Výdavky na dopravu a služby

Odborné služby - verejný obstarávate

zmluva

1

Odborná služba na základe zmluvy - poskytnutie odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzulta ných a poradenských
služieb - verejný obstarávate . Cena za zabezpe enie procesov VO:
- 2 x obstaranie CNC stoja a 1 x zhotovite a stavebných prác.
1 846,62 € Jedná sa o zákazky s nízkou hodnotou.
Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu. Bude uzatvorená jedna zmluva na dodanie služieb verejného obstarávate a, ktorej predmetom
bude vykonanie VO, v po te 3 ks VO.

1 846,62 €

Celkom

1 846,62 €

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

9 136,90 €
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NÁZOV PRIJÍMATE A :

Stredná odborná škola

Ú el regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou odborných dielní, nákupom materiálno-technického vybavenia a službami pre realizáciu aktivít v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, aktivita C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie 2
regionálnych centier vzdelávania/COVP
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Kapitálové výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpo tu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Nákup CNC frézy

Nákup CNC sústruhu

ks

ks

1

1

Cena stroja bola stanovená na základe prieskumu trhu:
CNC fréza s parametrami:
- rozsah pojazdu: x: 365 mm, y: 400 mm, z: 200 mm
- výkon motora vretena: 2,1 kW
26 467,50 € - rozsah otá ok vretena: 20 000 ot/min.
- riadiaci systém kompatibilný so Solid CAM alebo alternatívny
CNC fréza bude uložená v dielni odborného výcviku parc. . 1908/285. CNC fréza bude využívaná na návcik frézovania sú iastok zložitejších
tvarov žiakmi školy a frekventantmi vzdelávacích aktivít.
CNC fréza je súlade s normatívom pre odbor 2433H obrába kovov.

26 467,50 €

Cena stroja bola stanovená na základe prieskumu trhu:
CNC sústruh s parametrami:
- rozsah pojazdu: x: 215 mm, y: 60 mm
- rozsah otá ok: 300 - 4 200 ot/min.
34 251,00 €
- riadiaci systém kompatibilný so Solid CAM alebo alternatívny
CNC sústruh bude uložený v dielni odborného výcviku parc. . 1908/285. CNC sústruh bude využívaný na získanie zru ností pri výrobe
sú iastok zložitejších tvarov žiakmi školy a frekventantmi vzdelávacích aktivít.
CNC fréza je súlade s normatívom pre odbor 2433H obrába kovov.
60 718,50 €

34 251,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Projektová dokumentácia - stavebné úpravy

projekt

1

Cena projektovej dokumentácie vypracovanej na ú el výstavby prie ky a úpravy podlahy v budove odborných dielní školy bola stanovená na
základe prieskumu trhu. Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu pre realizáciu stavebných úprav priestorov pre osadenie CNC
strojov. Dokumentácia bude obsahova aj výkaz výmer a položkový rozpo et pre ú ely VO na zhotovite a stavby.
1 350,00 €
Budova dielní odborného výcviku sa nachádza na parcele . 1908/285.

1 350,00 €

Celkom

1 350,00 €

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu

Stavebné úpravy

Elektroinštalácia

súbor

súbor

1

1

Dispozi ná úprava bude pozostáva z vybudovania prede ovacej prie ky (65 m2) a povrchovej úpravy podlahy (65 m2).
Hlavné práce a dodávky PSV:
- konštrukcie drevostavby
- konštrukcie stolárske
- podlahy sysntetické
- dokon ovacie práce - nátery
7 304,60 €
Jednotlivé položky realizácie stavebných úprav budú vyšpecifikované po vypracovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý bude
spracovaný v rámci projektovej dokumentácie.
Cena bola ur ená na základe vypracovaného zjednodušeného stavebného rozpo tu.
Ide o budovu dielní odborného výcviku, ktorá sa nachádza na parcele . 1908/285. Priestor bude ur ený na umiestnenie obstarávanej techniky a
nábytku a jej následného využívania žiakmi školy a frekventantmi vzdelávacích aktivít.

7 304,60 €

Realizácia rieši potrebnú elektrickú inštaláciu pre fungovanie dvoch CNC zariadení, ktorá pozostáva z:
- doplnenia RH (materiál + montáž)
- rozvádza a R1 (materiál + montáž)
- káblových rozvodov (materiál + montáž)
- montážny a úložný materiál (5%)
1 368,50 € - východisková revízna správa
Cena bola ur ená na základe vypracovaného rozpo tu odborne spôsobilou osobou pod a platnej legislatívy. (Nie je potrebná projektová
dokumentácia na elektroinštaláciu.)
Ide o budovu dielní odborného výcviku, ktorá sa nachádza na parcele . 1908/285. Priestor bude ur ený na umiestnenie obstarávanej techniky a
nábytku a jej následného využívania žiakmi školy a frekventantmi vzdelávacích aktivít.

1 368,50 €

Celkom

8 673,10 €

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
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NÁZOV PRIJÍMATE A :

Stredná odborná škola

Ú el regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou odborných dielní, nákupom materiálno-technického vybavenia a službami pre realizáciu aktivít v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, aktivita C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie 2
regionálnych centier vzdelávania/COVP

Príloha . 1

Celkom

0,00 €

Spolu (kapitálové výdavky)

70 741,60 €

79 878,50 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V st pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. František Lukáš,
riadite

MIESTO A DÁTUM:

Revúca,

OTLA OK PE IATKY A PODPIS:
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Príloha . 2

Ú el regionálneho príspevku:
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO ET na rok 2019
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpo tu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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komentár k rozpo tu

NÁZOV PRIJÍMATE A :

Príloha . 2

Ú el regionálneho príspevku:
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V st pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:
MIESTO A DÁTUM:

OTLA OK PE IATKY A PODPIS:
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NÁZOV PRIJÍMATE A :

Príloha . 3

Ú el regionálneho príspevku:
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO ET na rok 2020
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpo tu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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komentár k rozpo tu

NÁZOV PRIJÍMATE A :

Príloha . 3

Ú el regionálneho príspevku:
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V st pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:
MIESTO A DÁTUM:

OTLA OK PE IATKY A PODPIS:
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